
Van: Jessie Hoek
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht
Onderwerp: Schriftelijk inspreekrecht
Datum: zondag 7 juni 2020 21:41:53

Geachte dames en heren van de commissie,

Zojuist heb ik deze mail ook gestuurd. Helaas was ik vergeten erbij te vermelden dat ik
deze mail graag openbaar wil, dus bij deze.

Wij laten u weten dat wij tegen sluiting zijn van de oprit naar de N230. Wij vinden dat de
gemeente eerst moet kijken of er een goed alternatief is. Zonder goed alternatief moet de
weg openblijven.

Er is nu (zonder Corona) al zoveel verkeer op de rondweg in Maarssenbroek en op de
opritten naar de Zuilense Ring.
Dit zal aan 1 kant alleen maar toenemen met alle gevolgen van dien. De druk, overlast en
toename van fijnstof zal voor de bewoners dag en nacht hoger worden mede omdat er 2300
woningen bijgebouwd zullen worden.
En wat dacht u van onze hulpdiensten. Zij zullen ook langer onderweg zijn, laat staan als
er iets gebeurd in Maarssenbroek. Daar willen we liever niet aan denken.

Wij hopen als inwoner dat u goed zal nadenken over de gevolgen van sluiting en hopen dat
de commissie hier niet mee in zal stemmen en dat de weg blijft zoals het nu is.

Met vriendelijke groet,

Aaron Klunder en Jessie Hoek



Van: André Verzuu
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht
Onderwerp: Afsluiting oprit A2
Datum: zaterdag 6 juni 2020 22:13:40

Dit bericht is voor openbaar bestemd

Geachte commissieleden,

Hiermede wil ik nogmaals een verzoek doen aan u om tegen de afsluiting van de oprit naar
de A2 vanaf de Floraweg te stemmen.
Met deze afsluiting worden wij als bewoners van Bloemstede belast met een
verkeerschaos, geluidsoverlast en een luchtverontreiniging die onacceptabel is.
Ik heb niets tegen woningbouw maar wel tegen deze onverklaarbare stap een ieder
weldenkend mens kan zich voorstellen hoe het gaat worden als er 2600 meer bewegingen
achter je huis komen, dat is echt niet te doen en nogmaals STEM TEGEN.
Dhr. Klomps gaf uitleg bij de presentatie en ik vroeg of we daaraan nog iets konden doen
zijn antwoord was nee want dat was een deal met de projectontwikkelaar. 
Graag hoor ik van u, schriftelijk, wat hiervan waar is?

Nogmaals dit plan is onacceptabel en ben dus tegen.

Met vriendelijke groet

André Verzuu

Verstuurd vanaf mijn iPad

André Verzuu
Bloemstede 159
3608TC Maarssen
Mob: 0640605505

mailto:avvideoprod@gmail.com
mailto:griffie@stichtsevecht.nl


Van: Gitta Wolswijk
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht
Onderwerp: Tegen sluiting oprit naar N230! (Graag openbaren)
Datum: zondag 7 juni 2020 20:37:51

Goedenavond, 

Via deze weg wil ik mijn verbazing en vooral afkeur omtrent het sluiten van de oprit naar
de N230 benoemen! 

Los van het feit dat ik werkelijk niet snap welke half slapende dit idee heeft geopperd is er
totaal niet nagedacht aan de gevolgen! 

Maarssenbroek heeft twee belangrijke oprotten naar de N230 en beide zijn erg druk
bereden! Het sluiten van een kant zal vooral voor een enorm verkeersinfarct zorgen! De
gehele rondweg zal vol lopen met alle gevolgen van dien! 
Denk eens aan de hulpdiensten die nergens doorheen kunnen klem. Ivm de drukte... denk
eens aan het milieu door al die stilstaande auto’s met ronkende motoren...., denk eens aan
de gezondheid van de inwoners als er dagelijks file staat en de uitlaatgassen zijn gang
gaan... 

O wacht... er is niet nagedacht! Want zoals we weten van gemeente stichtte vecht handelt
zij maar zelden in het belang van haar inwoners! 
Kennelijk is de bouw van huizen belangrijker dan bovengenoemde punten... maar onze
gemeentelijke belastingen gaan volgend jaar weer omhoog omdat we de problemen welke
dit plan veroorzaken toch verholpen dienen te worden! 

Het bouwverkeer kan mijn inziens prima
Achter de pomp langs waardoor de oprit vrij blijft! Een slootje dicht gooien zodat men er
overheen kan rijden met vrachtwagens is vele malen minder ingrijpend dan de huidige
plannen... 

Los van dit alles vraag ik me af of er nagedacht is over de gezondheid van de nieuwe
bewoners in de geplande woningen? Wonen bij een (voormalig) tankstation waarbij
bodemverontreiniging een grote rol speelt vind ik de keuze onverantwoordelijk. 

De afsluiting van de oprit zorgt voor een dusdanige chaos in Maarssen dat dit voor veel
Problemen zal zorgen! Extra uitstoot van iedereen die om moet rijden geldt daarin ook! 

Ik verzoek dus na te denken en het besluit niet definitief te maken maar te herzien! 

Wolswijk 
-- 
Met vriendelijke groet, Gitta Wolswijk



Van: Monique Koot
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht
Datum: vrijdag 5 juni 2020 19:55:43

Geachte dames en heren van de commissie,
Ik wil dit openbaar zetten

Bij deze laten wij u weten dat wij tegen sluiting zijn van de oprit naar de N230 zonder een andere oprit/afrit te
realiseren.
Er is onvoldoende stilgestaan bij de belangen van de bewoners en de negatieve gevolgen wat dit allemaal met
zich meebrengt en tevens staat dit alternatief in het bestemmingsplan wat volgens ons nog steeds geldt.

1. De drukte en verkeershinder op de Maarssenbroekseslag gezien vanaf de Ruimteweg alsmede de
Burgemeester Waverijnweg zal ernstig toenemen, waardoor de druk en overlast met name gedragen wordt door
de bewoners van Bloemstede.
2. Door het toenemende verkeer vanaf de zijde Ruimteweg/Maarssenbroekseslag en dus rondom Bloemstede zal
het fijnstof fors toenemen voor omwonenden. Dit heeft zorgwekkende gevolgen voor de bewoners en hun
gezondheid.
3. Door het toenemende verkeer aan 1 zijde zal het verkeer dag en nacht zorgen voor extra geluidsoverlast. Daar
waar er al geluidsoverlast wordt ervaren, met name op de drukke dagen/tijden. Tevens zal door het realiseren
van woningen aan de planetenbaan de drukte extra toenemen.
4. De bewoners die in Boomstede wonen zullen gedwongen worden om te rijden via het grote (soms
gevaarlijke) kruispunt bij de President Hotel of via de Burgemeester Waverijnweg via de Ruimteweg naar de
N230. Dit kost ons meer tijd c.q brandstof om op de N230 te komen.
5. Daarbij zal dit ook gelden voor de brandweer en ziekenwagens terwijl elke minuut van belang kan zijn.

Wij hopen als bewoners van Boomstede dat u goed zal nadenken over de gevolgen van sluiting en hopen dan
ook dat de commissie hier niet mee in zal stemmen.

Met vriendelijke groet,
M Koot

Verstuurd vanaf mijn iPhone

mailto:monique_65@me.com
mailto:griffie@stichtsevecht.nl


Van: Wilma
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht
Onderwerp: afsluiting N230
Datum: maandag 8 juni 2020 11:38:51

 
Goede morgen
 
Ik ben tegen het afsluiten van de oprit naar de N230
Om dat het er dan nog meer verkeer en file,s komen en je
Maarssen broek niet meer uit komt s,morgens
Het is nu al een ramp om er uit te komen laat staan dan
En voor de veiligheid is het ook beter
Denk ook aan de gezondheid van de mensen als alles binnen door moet
Komt er meer uit stoot en is slecht voor de mensen en milieu
Dit mag open baar gezet worden
 
 
 
Vriendelijke groet
Wilma
Verzonden vanuit Mail voor Windows 10
 

mailto:wilma.karsten@telfort.nl
mailto:griffie@stichtsevecht.nl
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986


Geachte dames en heren van de commissie, 
 
Bij deze laat ik u weten dat ik tegen sluiting ben van de oprit naar de N230 zonder een 
andere oprit/afrit te realiseren.  
Er zijn naar mijn mening teveel negatieve gevolgen bij afsluiting en volgens mij staat dit 
alternatief in het bestemmingsplan. 
 
De drukte en verkeershinder op de Ruimteweg en de Burgemeester Waverijnweg zal ernstig 
toenemen, waardoor de druk en overlast met name gedragen wordt door de bewoners van 
Bloemstede/Duivenkamp. 
Ook zal het fijnstof fors toenemen voor omwonenden. Dit kan zorgwekkende gevolgen 
hebben voor hun gezondheid. 
Het zal zorgen voor extra geluidsoverlast. Zeker ook wanneer er 2300 woningen bij komen. 
En ik denk dat het voor de brandweer en ziekenwagens langer zal duren terwijl elke minuut 
telt. 
 
Ik hoop dat u goed zal nadenken over de gevolgen van sluiting en hoop dan ook dat de 
commissie hier niet mee in zal stemmen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Herma Tolboom 



Van: Jessica Wessels
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht
Onderwerp: Aan de gemeenteraad /Afsluiting oprit naar N230
Datum: dinsdag 9 juni 2020 23:26:35

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Op deze wijze wil ik kenbaar maken dat ik tegen afsluiting van de oprit naar de N230 ben. 
Ik ben woonachtig in Bloemstede en zie alleen maar nadelen in de afsluiting. Afsluiting
van de oprit zorgt voor problemen met veiligheid, bereikbaarheid en gezondheid.

Ik wil u verzoeken om dit bericht openbaar te zetten. 

Met vriendelijke groet, 

Mw. J.S.Wessels

Outlook voor Android downloaden

mailto:jesswess@live.nl
mailto:griffie@stichtsevecht.nl
https://aka.ms/ghei36
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